
Adaptacja do zmian klimatu to współcześnie popularne działanie i pozycja w budżecie wielu 

miast na całym świecie. Wybór i późniejszą realizację konkretnych rozwiązań adaptacyjnych 

na danym obszarze czy w danym mieście często poprzedza ocena zmieniających się warunków 

klimatycznych, opracowywana przez wyspecjalizowane w tym zakresie osoby lub podmioty. 

Dotychczasowe badania poświęcone adaptacji do zmian klimatu wskazują, że powiązania 

pomiędzy wiedzą na temat zmian klimatu i realizacją rozwiązań adaptacyjnych to złożony 

proces na który wpływa wiele czynników. Obok wiedzy o warunkach klimatycznych jest też 

niewiedza, niepewność, a nawet ignorowanie tej wiedzy. Istotna jest również rola czynników 

odpowiedzialnych za rozpowszechnianie tej wiedzy (np. poziom zaufania społecznego, rola 

mediów, wyobrażanie na temat przyrody), a także uwarunkowania polityczne i ekonomiczne w 

danym miejscu. W efekcie działania tych czynników, specjalistyczna/profesjonalna wiedza o 

warunkach klimatycznych zostaje lokalnie „przetłumaczona” na praktykę działań 

adaptacyjnych w danym mieście.  

Zebranie szczegółowych informacji o tym, które czynniki i w jakich warunkach decydują o 

realizacji danych działań adaptacyjnych jest niezbędne, aby adaptacja do zmian klimatu była 

skuteczna, społecznie akceptowana i sprawiedliwa. Dlatego celem planowanego projektu jest 

prześledzenie w jaki sposób i za pomocą jakich metod/narzędzi różne grupy społeczne 

„tłumaczą” specjalistyczną wiedzę o zmieniających się warunkach klimatycznych na lokalne 

działania adaptacyjne w polskich miastach. Przebadane zostaną 44 miasta, które w latach 2017 

– 2019 wzięły udziału w projekcie Ministerstwa Środowiska pt. Wczujmy się w klimat oraz 

Warszawa; łącznie mieszka w nich ok. 1/3 ludności Polski.  

Osoby mieszkające w tych miastach miały możliwość zapoznać się ze szczegółowymi 

informacjami na temat zmiany klimatu i mogły brać udział w tworzeniu planów adaptacji do 

zmieniających się warunków klimatycznych. Na pierwszym etapie badania, miasta zostaną 

poddane szczegółowej analizie, aby sprawdzić czy występują  w nich powtarzające się wzorce 

wyboru działań adaptacyjnych. Do dalszej analizy wybrane zostaną te miasta, które pomimo 

podobnych warunków klimatycznych, wybierały inne działania adaptacyjne. W każdym z tych 

miasta zebrane zostaną informacje i przeprowadzone zostaną szczegółowe rozmowy, aby 

dowiedzieć się w jaki sposób kwestia adaptacji do zmian klimatu pojawiała się na przestrzeni 

ostatnich lat: w lokalnych mediach tradycyjnych i społecznościowych, działaniach lokalnych 

grup środowiskowych oraz budżetach obywatelskich.  

Badanie pozwoli szczegółowo prześledzić zarówno wyzwania, jak i możliwości związane z 

adaptacją do zmian klimatu w miejskich warunkach, a także efekty i ograniczenia projektów 

edukacyjno-informacyjnych. Ta perspektywa powinno być interesująca zarówno dla 

uczestników i uczestniczek tego typu projektów oraz dla podmiotów, które zastanawiają się 

nad realizacją podobnych działań. Wyniki badań zostaną zaprezentowane na krajowych i 

zagranicznych konferencjach naukowych. Powstaną też artykuły naukowe i 

popularnonaukowe, a także kurs akademicki na SGGW. Wraz z wynikami poprzednich badań 

autorki (na temat konfliktów o wycinki miejskich drzew i roli biurokracji), rezultaty projektu 

powinny dać całościowy obraz zmieniającej się miejskiej polityki środowiskowej. W ten 

sposób projekt ma szansę przyczynić się do prowadzenia skuteczniejszych działań związanych 

z kryzysem klimatycznym w miastach.  
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